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На основу члана 13. Одлуке о ауто-такси 
превозу («Сл.лист општине Панчево» бр. 9/06, 
2/07 и 10/07) ) и чланова 39, 41, 81 став 2. Статута 
општине Панчево («Сл.лист општине Панчево» бр. 
6/02, 11/05 и 19/06), Председник општине Панчево, 
дана 20. новембра 2007. године, по прибављеном 
мишљењу Општинског већа општине Панчево, 
донео је

УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ И ИЗДАВАЊУ 
ТАКСИ ИСПРАВА И ОЗНАКА

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Упутством се утврђује изглед, 
димензије,постављање и издавање такси исправа 
и ознака, које су прописане Одлуком о ауто-такси 
превозу. (“Сл.лист општине Панчево” бр. 9/06, 2/07 
и 10/07).

Члан 2.

Исправе за такси возача су: такси дозвола и 
идентификациони картон.

Такси дозвола је исправа коју такси возач носи 
са собом приликом обављања делатности и коју је 
дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.

Идентификациони картон такси возача је 
исправа која служи да подаци о такси возачу буду 
на увид путнику приликом вожње.

Члан 3.

Исправе за такси возило су: идентификациона 
ветробранска налепница кровна ознака ,,ТАXI“, 
натпис са пословним именом и бројем телефона 
на задњим вратима такси возила и потврда о 
погодности возила.

Идентификациона ветробранска налепница 
је ознака возила која садржи податке о моторном 
возилу.

Кровна  ознака «ТАXI» служи за идентификацију 
возила и садржи за правна лица и предузетнике у 

такси асоцијацији:  натпис TAXI, назив правног 
лица односно такси асоцијације, број кровне ознаке 
и грб општине Панчево, а за предузетнике кровна 
ознака садржи натпис TAXI и грб општине Панчево 
. 

Натпис са пословним именом и бројем 
телефона на задњим вратима такси возила је бочна 
ознака такси возила коју предузетници и правна 
лица могу исписати на задњим вратима моторног 
возила којим се обавља такси превоз.

Потврда о погодности возила је исправа која 
служи као доказ да возило испуњава услове за 
обављање такси превоза.

2. САДРЖАЈ ТАКСИ ИСПРАВА И ОЗНАКА

Члан 4.

Такси дозвола садржи:
- пословно име правног лица или предузе-
      тника,
- број такси дозволе,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или
      запослени),
- јединствени матични број такси возача,
- адресу и
- слику.
Идентификациони картон такси возача садржи:
- пословно име правног лица или предузе-             
      тника,
- број такси дозволе,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или запосле-
       слени),
- јединствени матични број такси возача
- слику.
Идентификациона ветробранска налепница 

садржи:
-    регистарски број возила
- број кровне ознаке,
- име и презиме власника или корисника,
      марку и тип возила и
- транспарентни холограм – основни грб
      Општине Панчево. 
Кровна ознака «ТАXI» садржи за правна лица 

и предузетнике у такси асоцијацији:
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- натпис «TAXI»
- назив правног лица односно такси асоци- 
      јације
- број кровне ознаке и
- грб Општине Панчево
За предузетнике кровна ознака садржи натпис 

TAXI и грб Општине Панчево.
Бочна ознака такси возила садржи натпис са 

пословним именом и бројем телефона. 
Потврда о погодности такси возила садржи:
- регистарски број возила
- име и презиме власника или корисника по 

основу уговора о лизингу или корисника 
на основу овлашћења да може користити 
возило које је регистровано на име брачног 
друга, родитеља или законите деце

-     пребивалиште (седиште) власника или
      корисника возила
- марку и тип возила
- рок важности

3. ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАКСИ ИСПРАВА 
И ОЗНАКА

Члан 5.

1. Такси дозвола.
Такси дозвола је идентификациона картица, 
димензије 100 х 140 мм, чија позадина је у 
основи беле боје,са основним грбом Општине 
Панчево,која садржи податке о такси возачу из 
чл.4 ст.1 Упутства, исписане словима односно 
бројевима црне боје. 

2. Идентификациони картон.
Идентификациони картон је идентификациона 
картица,  димензија 60 х 90 мм,чија позадина 
је у основи беле боје, са основним грбом 
Општине Панчево, која садржи податке о такси 
возачу из чл.4 ст.2 Упутства, исписане словима 
односно бројевима црне боје. 
3. Идентификациона ветробранска налепница. 
Идентификациона ветробранска налепница је 
ознака,чија позадина је  у основи беле боје, са 
основним грбом Општине Панчево, величине 
60 х 90 мм, која садржи податке о такси возилу 
из чл.4 ст.3 Упутства, исписане словима 
односно бројевима црне боје. 

4. Кровна ознака «ТАXI».
Кровна ознака «ТАXI» је светлећа кровна ознака  
која садржи број кровне ознаке, грб Општине 
Панчево, назив правног лица, односно такси 
асоцијације, а за предузетнике кровна ознака 
садржи натпис TAXI  и грб општине Панчево.

5. Бочна ознака такси возила.
Бочна ознака на такси возилу садржи натпис 
са пословним именом и бројем телефона,који 
се исписује испод пословног имена, словима 

односно бројевима, чије димензије су минимум 
50 мм. 

6. Потврда о погодности  такси возила.
Потврдa о погодности  такси возила је исправа, 
димензијa 150 х 210 мм,чија позадина је у 
основи беле боје, са основним грбом Општине 
Панчево,која садржи податке о такси возилу из 
чл.4 ст.7. Упутства,исписане словима односно 
бројевима црне боје.  

4. ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ИСПРАВА И ОЗНАКА

Члан 6.

На основу решења Агенције за привредне 
регистре о упису предузетника или правног лица за 
обављање делатности такси превоза и сагласности 
о испуњености услова за обављање делатности 
такси превоза,  издају се такси исправе и ознаке, о 
којима  се води посебан регистар. 

Такси дозволу и  идентификациони картон,  
правном лицу  односно предузетнику  издаје 
Општинска управа Секретаријат за привреду и 
приватно предузетништво, на основу испуњених 
услова за обављање делатности такси превоза.

Потврду о погодности  возила правном лицу 
односно предузетнику, издаје Општинска управа 
Секретаријат за комуналне, стамбене, грађевинске 
послове и урбанизам, на основу достављеног 
извештаја Комисије која врши испитивање 
погодности возила,  у складу са  Правилником о 
испитивању погодности  возила за такси превоз.

Идентификациону ветробранску налепницу  за 
такси возило  правном лицу односно предузетнику 
издаје Општинска управа Секретаријат за привреду 
и приватно предузетништво на основу  потврде о 
погодности  возила, у складу са  Правилником о 
испитивању погодности  возила за такси превоз.

Правно лице и такси возач су дужни да све 
измене података које садржи такси дозвола и друге  
исправе пријаве  у року од 3 дана од дана наступања 
измене.

У случају оштећења односно губитка 
такси исправе или ознаке, правно лице односно 
предузетник је дужан да губитак односно оштећење,  
у року од 3 дана од наступања промене пријави ради 
евидентирања у регистру такси исправа и ознака 
ради  издавања дупликата. 

5. ПОСТАВЉАЊЕ ТАКСИ ИСПРАВА И ОЗНАКА

Члан 7.
Такси возач је дужан да такси дозволу носи са 

собом и да исту покаже овлашћеном лицу на његов 
захтев.

Идентификациони картон поставља овлашћено 
лице у правном лицу односно предузетник.  

Идентификациону ветробранску налепницу 
за такси возило поставља и скида овлашћено лице  
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Општинске управе Секретаријата за привреду и 
приватно предузетништво.

Идентификациона ветробранска налепница за 
такси возило се поставља на ветробранско стакло 
са унутрашње стране, усправно, што ближе горњој 
и левој бочној страници ветробранског стакла 
гледајући возило са предње стране, тако да буде 
што уочљивија за посматрача.

Бочну ознаку на задња врата такси возила 
поставља правно лице односно предузетник.

Члан 8. 

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Панчево».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                       
ОПШТИНА ПАНЧЕВО                                       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                             
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1059                     
Панчево, 20. новембра 2007. године
                       
                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
   Срђан Миковић, с.р.
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Председник општине Панчево, дана 07. 
новембра 2007. године, на основу чланова 39, 41. 
и 81. став 2. Статута општине Панчево («Службени 
лист општине Панчево» број 6/02,11/05 и 19/06), 
донео је следеће

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕДЛАГАЊЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО ЗА 
2007. ГОДИНУ, У ОКВИРУ ПРОГРАМА 
САМОЗАПОШЉАВАЊА СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.

Овим решењем образује се Комисија за 
предлагање корисника средстава из буџета општине 
Панчево за 2007. годину, у оквиру Програма 
самозапошљавања социјално угрожених лица (у 
даљем тексту: Комисија), у следећем сасгаву:

1. Јулијана Балог, социјални радник у 
пензији,
2. Др Небојша Козловачки, лекар, Очна    

болница Панчево,
3. Рајка Благојевић, дипл. социјални радник, 
Центар за социјални рад «Солидарност» 
Панчево,
4. Свеглана Ђедовић, новинар, Телевизија Панчево,
5. Сузана Јовановић, дипл.  социјални  радник,  

члан  Општинског  већа општине Панчево,
6. Гордана    Матовић,    дипл.   економиста,    
Национална    служба    за запошљавање, 
Филијала Панчево,
7. Срђан   Јелисавчић,   дипл.   економиста,   
Општинска   управа   општине,  Панчево.
Комисија ће на првој седници из свог састава 

одредити председника Комисије.
Технички секретар Комисије је Марија 

Витомиров, административни радник у 
Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Општинска управа општине Панчево.

Члан 2.

Задатак Комисије је предлагање корисника 
средстава из буџета општине Панчево за 2007. 
годину, у оквиру Програма самозапошљавања 
социјално угрожених лица, а у складу са 
Споразумом о међусобним правима и обавезама 
у реализацији програма субвенција за само 
запошљавање на територији општине Панчево,   
који је закључен између општине Панчево и 
Националне службе за запошљавање.

Комисија ће задатак из става 1. овог члана 
реализовати најкасније до 01. децембра 2007. 
године.

Члан З.

Председник општине Панчево, на основу 
предлога Комисије, извршиће избор корисника 
средстава из члана 2. овог решења.

Члан 4.

За пуноважан рад Комисије потребно је да 
седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија на седницама одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.

Члан 5.

Члановима и техничком секретару Комисије 
припада накнада у износу од по 900,00 динара, 
по седници.

Члан 6.

Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће 
Секретаријат за јавне службе и социјална питања 
Општинске управе општине Панчево.
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Члан 7.

 Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Панчево».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПАНЧЕВО 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 1-03-020-1/2007-1023
Панчево, 07. новембра 2007. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Срђан Миковић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о делатностима од 
општег интереса у области културе  («Службени 
гласник РС» број 49/92) и чланова 17. став 1, 41. 
став 1. тачка 10. и 81. став 2. Статута општине 
Панчево («Службени лист општине Панчево» број 
6/02, 11/05 и 19/06), председник општине Панчево, 
дана 09. новембра 2007. године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У ПАНЧЕВУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места 
у Историјском архиву у Панчеву, који је донео 
директор Историјског архива у Панчеву дана 20. 
јула  2007. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у «Службеном листу општине 
Панчево».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                       
ОПШТИНА ПАНЧЕВО                                       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                             
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1027                     
Панчево, 09. новембра 2007. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                        Срђан Миковић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о делатностима од 
општег интереса у области културе («Службени 
гласник РС» број 49/92) и чланова 17. став 1,  41. 
став 1. тачка 10. и  81. став 2. Статута општине 
Панчево («Службени лист општине Панчево»  број  
6/02,  11/05 и 19/06), председник општине Панчево, 
дана 12. новембра 2007. године, донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА

У ДОМУ КУЛТУРЕ «KОЧО РАЦИН» JАБУКА

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о  системати 
зацији радних места у Дому културе «Кочо Рацин» 
Јабука, који је донеo директор Дома кул туре «Кочо 
Рацин» Јабука  дана  12. новембра  2007. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у «Службеном листу општине 
Панчево».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: I-03-020-1/2007-1036
Панчево, 12. новембар 2007. године

                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        
                                  Срђан Миковић, с.р.
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На основу члана 148. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима /”Сл.гласник СРС” 
бр.53/82, 15/84, 5/86, 21/90 и ”Сл.гласник РС” бр. 
28/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 25/97/, члана 3. став 
2.  Одлуке о јавним паркиралиштима /«Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/06/ и чл 12. став 3. и 
чл. 29. Одлуке о општинској управи /”Сл.лист 
општине Панчево” бр.18/2004/, Секретаријат 
за комуналне, стамбене, грађевинске послове и 
урбанизам доноси

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАНЧЕВО
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Члан 1.

У Решењу о одређивању општих јавних парки 
ралишта на подручју насељеног места Панчево 
бр. IV-11-344-56/2007 од 17.05.2007.г. /«Сл. лист 
општине Панчево» бр. 09/07/, члан 1 мења се и 
гласи:

«Овим решењем одређују се општа јавна 
паркиралишта за путничке аутомобиле према 
Пројекту хоризонталне и вертикалне сигнализације 
за уређење општих паркиралишта у централној 
и заштитној зони Панчева, од априла 2007.г. и 
Прилогу измена и допуна основном пројекту 
хоризонталне и вертикалне сигнализације за 
уређење општих паркиралишта у централној и 
заштитној зони Панчева, од јуна 2007.г. које је 
израдило предузеће за инжењеринг и консалтинг 
и техничко испитивање «BIRO ing» Д.О.О., у 
следећим улицама у насељеном месту Панчево:

- У улици Браће Јовановића, са 282 паркинг     
места,
- У улици Светозара Милетића са 61 паркинг 
местом,
- У улици Ружина са 91 паркинг места,
- У улици Милоша Обреновића са 91 пар кинг 
местом и 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Милоша Требињца са 179 паркинг 
места, 8 паркинг места за инвалиде,
- У улици Немањина са 132 паркинг места и 2 
паркинг места за инвалиде,
- У улици Светог Саве са 26 паркинг места, 2 
паркинг места за инвалиде,
- У улици Змај Јове Јовановића са 122 пар 
кинг места и 5 паркинг места за инвалиде,
- У улици Цара Душана са 7 паркинг места, 
- У улици Војводе Радомира Путника са 20 
паркинг места и 5 паркинг места за инвалиде,
- У улици Цара Лазара са 75 паркинг места, 
- У улици Карађорђева са 212 паркинг места, 2 
паркинг места за инвалиде и 8 паркинг места 
за возила Хитне помоћи,
- У улици Димитрија Туоцовића са 123 
паркинг места, 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Војводе Петра Бојовића са 95 
паркинг места, 
- У улици Мученичка са 44 паркинг места, 
- У улици Вука Караџића са 37 паркинг места 
и 1 паркинг местом за инвалиде,
- У улици Штросмајерова са 27 паркинг   
места и 2 паркинг места за инвалиде, 
- У улици Кеј Радоја Дакића са 82 паркинг 
места, 
- У улици Др Касапиновића са 11 паркинг 
места, 
- У улици Др Жарка Фогараша са 10 паркинг 
места,
- У улици Мите Топаловића са 8 паркинг 
места и 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Жарка Зрењанина са 43 паркинг 
места и 2 паркинг места за инвалиде,

- У улици Максима Горког са 46 паркинг 
места,
- У улици Бранка Радичевића са 25 паркинг 
места, »

Члан 2.

Рок за извршење овог решења је 21.10.2007. 
године.

Члан 3.

Остале одредбе решења бр. IV-11-344-56/2007 
од 17.05.2007.г остају непромењена.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доноше 
ња и објавиће се у ”Службеном листу општине 
Панчево”.

Општина Панчево
Секретаријат за комуналне, стамбене,
 грађевинске послове и урбанизам
број: IV-11-344-826/2007
датум: 21.септембар 2007
                                     В. Д. СЕКРЕТАРА
                   дипл.прав. Ениса Аговић Хоти, с.р.
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На основу члана 148. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима /”Сл.гласник СРС” бр.53/82, 
15/84, 5/86, 21/90 и ”Сл.гласник РС” бр. 28/91, 
53/93, 67/93, 48/94 и 25/97/, члана 3. став 2.  Одлуке 
о јавним паркиралиштима /«Сл. Лист општине 
Панчево» бр. 14/06/ и чл 12. став 3. и чл. 29. Одлуке 
о општинској управи /”Сл.лист општине Панчево” 
бр. 18/2004/, Секретаријат за комуналне, стамбене, 
грађевинске послове и урбанизам доноси

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАНЧЕВО

Члан 1.

У Решењу о одређивању општих јавних парки- 
ралишта на подручју насељеног места Панчево 
бр. IV-11-344-56/2007 од 17.05.2007.г. /«Сл. Лист 
општине Панчево» бр. 09/07/, и Решењу о изменама 
и допунама Решења о одређивању општих јавних 
паркиралишта на подручју насељеног места 
Панчево бр. IV-11-344-826/2007 од 21.09. 2007.год. 
члан 1 мења се и гласи:

«Овим решењем одређују се општа јавна 
паркилишта за путничке аутомобиле према 
Пројекту хоризонталне и вертикалне сигнализације 
за уређење општих паркиралишта у централној 
и заштитној зони Панчева, од априла 2007.г. и 
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Прилогу измена и допуна основном пројекту 
хоризонталне и вертикалне сигнализације за 
уређење општих паркиралишта у централној и 
заштитној зони Панчева, од јуна 2007.г. које је 
израдило предузеће за инжењеринг и консалтинг 
и техничко испитивање «BIRO ing» Д.О.О., у 
следећим улицама у насељеном месту Панчево:

- У улици Браће Јовановића, са 282 паркинг 
места,
- У улици Светозара Милетића са 61 паркинг 
местом,
- У улици Ружина са 91 паркинг места,
- У улици Милоша Обреновића са 91 паркинг 
местом и 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Милоша Требињца са 179 паркинг 
места, 8 паркинг места за инвалиде,
- У улици Немањина са 132 паркинг места и 2 
паркинг места за инвалиде,
- У улици Светог Саве са 26 паркинг места, 2 
паркинг места за инвалиде,
- У улици Змај Јове Јовановића са 122 паркинг 
места и 5 паркинг места за инвалиде,
- У улици Цара Душана са 7 паркинг места, 
- У улици Војводе Радомира Путника са 20 
паркинг места и 5 паркинг места за инвалиде,
- У улици Цара Лазара са 75 паркинг места, 
- У улици Карађорђева са 212 паркинг места, 2 
паркинг места за инвалиде и 8 паркинг места 
за  возила Хитне помоћи,
- У улици Димитрија Туцовића са 102 паркинг 
места, 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Петра Драпшина са 21 паркинг 
местом
- У улици Војводе Петра Бојовића са 92 пар 
кинг места,
- У улици Мученичка са 126 паркинг места, 
- У улици Вука Караџића са 37 паркинг места 
и 1 паркинг местом за инвалиде,
- У улици Штросмајерова са 27 паркинг места 
и 2 паркинг места за инвалиде, 
- У улици Др Касапиновића са 11 паркинг 
места, 
- У улици Др Жарка Фогараша са 10 паркинг 
места,
- У улици Мите Топаловића са 8 паркинг 
места и 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Жарка Зрењанина са 43 паркинг 
места и 2 паркинг места за инвалиде,
- У улици Максима Горког са 46 паркинг 
места,
- У улици Бранка Радичевића са 25 паркинг 
места, »

Члан 2.

Рок за извршење овог решења је 30.11.2007. 
године.

Члан 3.

Остале одредбе решења бр. IV-11-344-56/2007 

од 17.05.2007.г и IV-11-344-826/2007 од 21.09.2007.
г., остају непромењена.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ”Службеном листу општине 
Панчево”.
Општина Панчево
Секретаријат за комуналне, стамбене,
 грађевинске послове и урбанизам
број: IV-11-344-826/2007
датум: 15 новембар 2007.
                                     В. Д. СЕКРЕТАРА                 
              дипл.прав. Ениса Аговић Хоти, с.р.
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На основу члана 17. Статута Историјског 
архива у Панчеву, Директор Историјског архива у 
Панчеву дана 20.јула 2007. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У 
ПАНЧЕВУ

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Историјском 
архиву у Панчеву од 18.03.1996., са изменама и 
допунама од 04.10.2005.г, 01.02.2006.г. и 07.06.2006.
г. (у даљем тексту: Правилник)у Члану 12. став 1. 
мења се и гласи:

“У Архиву има укупно 17 радних места са 
22 радника (извршиоца).” У истом члану у ставу 
2. код тачке IV “Служба за коришћење архивске 
грађе и документације” - речи “два радна места са 
четири радника” замењују се речима “три радна 
места са пет радника”, а после тачке 2. додаје се 
тачка 3. која гласи “3. Виши архивски помоћник за 
микрофилмовање и дигитализацију архивске грађе 
-један радник.”

Члан 2.

У Члану 16. Правилника после наслова 
“АРХИВИСТА - БИБЛИОТЕКАР” додаје се 
нови наслов који гласи:”ВИШИ АРХИВСКИ 
ПОМОЋНИК ЗА МИКРОФИЛМОВАЊЕ И 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Послови радног места:

- Микрофилмовање архивске грађе,
- Припрема архивске грађе за микрофил-
      мовање,
- Вођење евиденција о микрофилмовању
      архивске грађе,
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- Скенирање архивске грађе,
- Припрема архивске грађе за скенирање,
- Вођење евиденција о скенираној архив
      ској грађи,
- Дигитализација архивске грађе,
- Заједно са депозитерима вођење евиденција
       о архивској грађи у депоима,
 - Вођење евиденција о научно-информати
      вним средствима,
- Састављање статистичких и других изве
      штаја о микрофилмованој и скенираној
      грађи,
- Вршење архивистичких послова на фондо         

вима до 1918.Г.,
- Обрада архивске грађе и израда   сумар
      них инентара и других научноинформати 
      вних средстава, историјских белешки и
      других извештаја о фондовима,
- Вођење евиденције о коришћењу микро 
      филмоване и скениране архивске грађе.
Стручна спрема и други услови: Виша стручна 

спрема друштвеног смера, положен стручни 
испит.”

Члан 3.

Овај Правилник, по добијању сагласности од 
стране Председника општине Панчево, ступа на 
снагу осмог дана од објављивања у “Службеном 
листу општине Панчево”.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
Број: 01-804/2007. 
Панчево, 20. јул 2007.Г.

ИСТОВИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
                                        ДИРЕКТОР
                                  Милан Јакшић, с.р.

Члан 2.

У Члану 6. мења се тачка 3. и гласи:
„З. Виши књижничар:
УСЛОВИ:
- виша стручна спрема
- положен стручни испит
- 1 година радног искуства 1 извршилац
ОПИС ПОСЛОВА:
- прати издавачку продукцију, врши набавку и 
попуну библиотечких фондова врши обраду и 
инвентарисање библиотечке грађе
- води документацију, евидентира и обрађује 
библиотечку грађу, према библиотечким 
правилима и системима; даје на коришћење 
библиотечку грађу и упућује читаоце на начин 
коришћења
- упознаје се са новим књигама ради бољег 
информисања читалаца
- води статситику фонда и остале евиденције и 
коришћењу
- формира и одржава каталог
- води евиденцију о корисницима, врши упис 
нових чланова и индекс, исписивање
картона за нове читаоце и друго
- ради аналитичко-статистичку обраду података 
- организује  рад  са  читаоцима,  литерарном  
секцијом   са  одраслима  и  младима, књижевне 
вечери, изложбе књига и друге облике 
популаризације књига, прикупља књиге од 
грађана
- учествује у разговорима о књигама
- редовно врши анализу књига у покретном 
фонду, опомиње читаоце који задржавају књиге 
дуже од дозвољеног времена
- саставља статистичке и друге извештаје и 
доставља их матичној библиотеци и осталим
институцијама
- редовно наплаћује чланарину од чланова о 
чему води уредну документацију
- врши евиденцију о периодици
- врши заштиту књижног фонда (интервенције 
на оштећеним књигама), ради на заштити 
лакше оштећених књига
- по потреби ради и друге послове у Дому, по 
налогу директора.”

Члан З.

Овај правилник, по добијању сагласности од 
стране Председника Општине Панчево, ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Панчево”.
ДОМ КУЛТУРЕ “Кочо Рацин” ЈАБУКА
БРОЈ: 223/07
Јабука, 12. новембар 2оо7.
 
                            ДИРЕКТОР ДОМА КУЛТУРЕ
                           Каранфиловски Леонора, с.р.
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На основу члана 37. Статута Дома културе”Кочо 
Рацин” Јабука од 20.11.1997. године и члана 11. 
Правилника о систематизацији радних места у 
Дому културе „Кочо Рацин” Јабука од 23. маја 
2005, године. Директор Дома културе ,Кочо Рацин” 
Јабука донео је
 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У ДОМУ КУЛТУРЕ

“КОЧО РАЦИН” ЈАБУКА

Члан 1.

У Правилнику о систематизацији радних 
места у Дому културе „Кочо Рацин” Јабука од 
23.05.2005.године у Члану 5. у тачки 3. испред речи 
„књижничар” додаје се реч „виши”.
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У члану 40. у табели алинеји 1. уместо 
корективног фактора «1,5» треба да стоји «1».

Овом исправком ставља се ван снаге исправка 
Одлуке о условима и начину производње и 
испоруке топлоте и топле воде – пречиишћен 
текст, која је објављена у «Службеном листу 
општине Панчево» бр. 19/06
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